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Liceul Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga” Pașcani își are rădăcinile în școala 

înființată în 1980, prin decizia nr. 193 a Consiliului Popular al Orașului Pașcani, cu numele de 

Școala Generală de 10 ani nr. 5.  

Liceul Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga”, chiar dacă este la început de drum, 

reprezintã un furnizor de educaţie valoros pentru orașul Pașcani. Noul context în care 

globalizarea ridicã noi probleme statelor Uniunii Europene reprezintã o bunã oportunitate 

pentru cadrele didactice ale liceului nostru, de a contribui specific la atingerea ţintei potrivit 

cãreia fiecare individ sã dobândeascã un set de competenţe cheie care sã-l ajute sã se 

adapteze in societatea actualã. Cadrele didactice ale liceului prezintã aptitudinile, voinţa şi 

calitãţile necesare implicãrii în cadrul de acţiune comunitar, creat de programele comunitare 

în domeniul educaţiei şi instruirii astfel încât sã participe concret la procesul de integrare 

europeanã a societãţii româneşti și totodata pot oferi servicii de instruire şi educaţie de 

înaltã calitate, şanse egale pentru toţi elevii, un mediu de avansatã ţinutã spiritualã şi 

moralã. 

VIZIUNEA 

La fiecare moment suntem o constelaţie de motive care gravitează în jurul unui scop 

şi care realizează deschiderea spre cunoaştere. Copiii de azi vor conduce şi organiza statul 

de mâine, viitorul nostru va fi ceea ce ei vor şti să facă! 

MISIUNEA 

Liceul Tehnologic Economic „Nicolae Iorga” urmăreşte formarea personalităţii 

autonome şi creative a elevilor, asigurând o pregătire de înaltă calitate, bazată pe cunoştinţe 

 

 

 

Alege să devii un cetăţean european proactiv! 
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de cultură generală şi formarea de competenţe profesionale, care să le permită elevilor 

exercitarea unei profesii, continuarea studiilor în învăţămîntul superior sau realizarea 

propriei afaceri. 

Prin activităţile derulate atât în cadrul orelor, cât şi în activităţile extracurriculare, 

răspundem cerinţelor elevilor şcolii noastre, cărora le asigurăm o pregătire la nivelul 

standardelor, dezvoltându-le creativitatea, spiritul întreprinzător, gândirea critică, 

capacitatea de asumare a responsabilităţilor, flexibilitatea, capacitatea de comunicare şi 

adaptare la condiţiile sociale actuale. 

VALORILE PROMOVATE 

Cultura organizaţională a şcolii noastre se caracterizează printr-un ethos profesional 

înalt, valorile dominante fiind: egalitate, cooperare, munca în echipă, respect reciproc, 

ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la 

nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare, profesionalism. 
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PLANUL DE ŞCOLARIZARE 

2020-2021 
 

Nivelul de învăţământ Clasa Nr. clase 

Forma de 

învățământ/profilul/domeniul/specializarea/calificarea 

profesională 

PRIMAR PREGĂTITOARE 
1 zi 

1 alternativa Step by Step 

GIMNAZIAL a V-a 2 zi 

 

ÎNV. PROFESIONAL 

 

a IX-a 

 

1 

cod broșură 
admitere597 

zi/Comerț/Comerciant - vânzător 

 

LICEAL 

 

a IX-a 

 

2  

cod broșură 
admitere 190 

zi/Servicii/Turism şi alimentaţie/Organizator banqueting 
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LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC 
“NICOLAE IORGA”, PAŞCANI 

PREGĂTIRE DE ÎNALTĂ 
CALITATE

FORMAREA PERSONALITĂŢII 
AUTONOME

OPORTUNITĂŢI EGALE DE 
EDUCAŢIE 

EDUCAŢIE PENTRU O 
DEZVOLTARE DURABILĂ

FORMARE DE 
COMPETENŢE 

PROFESIONALE

PROFESIONALISM  ŞI 
RESPONSABILITATE

DESCHIDERE SPRE 
CUNOAŞTERE

ATITUDINE 
DEONTOLOGICĂ

RESPECTAREA DREPTURILOR  
ŞI LIBERTĂŢILOR 

FUNDAMENTALEALE OMULUI
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ŢINTE STRATEGICE: 
1. Asigurarea implenentării măsurilor PLAI în proporţie de 80%; 
2. Corelarea ofertei şcolare cu cererea existentă pe piaţa muncii prin includerea 

calificărilor identificate ca prioritare la nivel local şi regional, măsurată prin 
respectarea recomandărilor PLAI; 

3. Stabilirea unui sistem comun de management şi comunicare în cadrul parteneriatului 
pentru a asigura viabilitatea şi calitatea acestuia; 

4. Susţinerea şi creşterea rolului educaţiei nonformale şi informale; 

5. Creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor în domeniul absolvit cu 25% în 2020 
faţă de 2012; 

6. Cuprinderea în sistemul de formare continuă a minimum 50% din resursele umane 
ale unităţii noastre de învăţământ; 

7. Asumarea de către elevi a responsabilităţii propriei lor educaţii; 
8. Egalizarea şanselor privind formarea profesională a elevilor cu nevoi speciale. 

RESURSA UMANĂ 
Calitatea pregătirii elevilor este asigurată de un colectiv de 55 de cadre didactice 

calificate (învăţători, institutori, profesori, ingineri şi maiştri instructori), din care: 
- 1 cu doctorat (1.82%) 

- 32 cu gradul didactic I (58,18%) 

- 8 cu gradul didactic II (14,54%) 

- 7 cu definitivat în învățământ (12,73%) 

- 7 cadre didactice debutante (12,73%). 

RESURSA MATERIALĂ: 
 20 săli de clasă dotate cu mobilier corespunzător vârstei educabililor; 

 1 laborator biologie, 

 1 laborator fizică-chimie, 

 1 laborator informatică dotat cu o reţea de 30 de calculatoare prin sponsorizare 
Kaufland; 

 2 laboratoare(Turism și alimentație/Comerț) 

 1 laborator ”Firme de execițiu” dotat cu 12 calculatoare prin programul Ateliere fără 
frontier; 

 1 laborator tehnologic pentru Turism şi alimentaţie/Alimentaţie; 
 1 bibliotecă (cu peste 13.718  volume); 

 1 cabinet de asistenţă psihopedagogică/consiliere școlară; 

 1 sală de mese cu cca. 100 de locuri; 

 1 CDI; 

 1 cabinet medical; 
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PROIECTE ŞI ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE/ 

EXTRACURRICULARE 
 

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară 

reprezintă spaţiul aplicativ care permite transferul şi 
aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor și 
competenţelor dobândite în sistemul de învăţământ. 
Prin formele sale specifice, activitatea educativă 
şcolară şi extraşcolară dezvoltă gândirea critică şi 
stimulează implicarea tinerei generaţii în actul 
decizional, în contextul respectării drepturilor omului 
şi al asumării responsabilităţilor sociale, realizându-

se, astfel, o simbioză lucrativă între componenta 
cognitivă şi cea comportamentală.  

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară 
de la Liceul Tehnologic Economic ,,Nicolae Iorga” 

Pașcani a vizat în permanență ridicarea standardelor 
calitative ale educaţiei formale şi nonformale prin 

complementarizarea lor în vederea valorificării 
potenţialului elevilor şi a formării acestora ca 
cetăţeni europeni proactivi. 

CE AM REALIZAT? 

 

proiectul 

COMENIUS REGIO 

„Let’s Share Our 
Problems” 

 

 

 

(„Să ne împărtăşim probelemele”), 2013-2015 – 

având drept parteneri TURCIA şi ROMÂNIA, iar 

ca instituţii: Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, 
Colegiul Agricol şi de Industrie Alimentară „Vasile 
Adamachi” Iaşi, Colegiul Tehnic de Transporturi 
şi Construcţii Iaşi, Mitropolia Moldovei şi 
Bucovinei – sectorul de Misiune, Statistică şi 
Prognoză Pastorală 

 

proiectul 

GRUNDTVIG 

„Multiples 
Intelligences and 

Parents Education”, 

2013-2015 

–având drept 
partener i GRECIA, SPANIA, MAREA BRITANIE, 

DANEMARCA, IRLANDA, ROMÂNIA (Centre of 
lifelong learning and sustainable development 

Lixouri, Grecia; Asociacion La Tierra Verde Las 

Palmas de Grand Canaria, Spania; North 

Hertfordshire College, Marea Britanie; Koge 

Handelsskole, Koge, Danemarca; Galway 

Tehnical Institute, Irlanda; CCD Iași)  
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Proiectul Erasmus + K2: „Hands on media literacy”, 2016-2018

mailto:secretariat@lteniorga.ro


Oferta educațională 2020/2021 a Liceului Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga”, Pașcani 
CONTACT: tel. 0232/760. 243, e-mail: secretariat@lteniorga.ro  website: https://lteniorga.ro Page 9 

 

Proiectul ROSE – cu subproiectul Promovare Bacalaureat - Absenteism Combătut –PROBAC 

finanțat prin Schema de Granturi pentru Licee, 2017-2021; 

 

Scopul proiectului: 

Îmbunătățirea frecvenței și rezultatelor şcolare ale elevilor din ciclul 
liceal, prin valorificarea potențialului elevilor cu respectarea 

standardelor calitative ale educației formale şi nonformale,  prin 
activităţi remediale, în vederea creşterii numărului de elevi care 

participă şi promovează examenul de Bacalaureat, respectiv examenul 
de certificare a competențelor profesionale de nivel 4.

OS1.Dezvoltarea 
competențelor curriculare 
la standard, în scopul 
creșterii motivației pentru 
învățare    și atingerii 
standardelor de calitate 
educațională necesare 
promovării examenului de 
bacalaureat.

OS2. Dezvoltarea 
competențelor 
antreprenoriale în scopul 
creșterii interesului 
pentru a dobândi 
informaţii corecte şi 
suficiente despre profesie 
şi domeniul profesional în 
care va putea activa.

OS3.Dezvoltarea capacității 
de interrelaționare,de 
cunoaştere şi 
autocunoaștere a 
personalităţii elevilor, 
creșterea stimei de sine și 
sprijinirea procesului de 
adaptare şi integrare prin 
activităţi de consiliere și 
dezvoltare personală.

OS4. Dezvoltarea 
deprinderilor pentru 
integrarea profesională și a 
spiritului de inițiativă și 
antreprenorial, prin crearea 
a două firme de exercițiu, 
anual și participarea la 
Târgul Firmelor de Exercițiu, 
în fiecare an de proiect, cu 
scopul creșterii șanselor de 
succes pe o piață 
competitivă a muncii. 

O S5.Dezvoltarea abilităților 
de viață (abilități sociale, de 
gestionare a timpului, 
practice, antreprenoriale, de 
luare a deciziilor, de 
autocunoaştere şi de 
valorificare a potenţialului 
personal), în vederea 
adaptării elevilor la nevoile 
sociale, prin transpunerea a 
ceea ce învață în cadrul 
formal la viața de zi cu zi.
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POȚI PARTICIPA ALĂTURI DE COLEGII TĂI LA: 

 Proiectul – concurs interdisciplinar „Sfântul 

Nicolae văzut prin ochi de copil”; 

 Proiectul Naţional „Şcoli prietenoase cu  natura” 

 Târgul Regional al Firmelor de Exercițiu - 

„Antreprenor prin 

firma de exerciţiu”; 

 Programul 

mondial „Să învățăm despre pădure”- 

 Proiecte de educaţie pentru sănătate, 

alimentaţie sănătoasă, educaţie financiară în 

parteneriat cu J.A.R. România 

 Educaţie pentru profesie şi carieră – Succesul profesional, în parteneriat cu JAR 

România 

 Activităţi de voluntariat „Săptămâna legumelor şi fructelor donate”, “Cutia cu 

surprize”, “ Copil ca tine sunt şi eu”, “Scrisoare prietenului meu” 

(SNAC) 

 Expoziţia de postere „Spune NU violenţei!” 

 Disciplina la ordinea zilei – acţiune organizată în 

colaborare cu Poliţia Municipiului Paşcani; 

 „Implică-te! Viitorul îţi aparţine!” – proiect de prevenire a 

traficului de persoane, precum şi a consumului de alcool, tutun, 

substanţe etnobotanice etc.; 

 „Rolul familiei în prevenirea comportamentelor 

deviante ale elevilor” – proiect educativ, având drept 

parteneri Protopopiatul Paşcani şi Poliţia 

Municipiului Paşcani; 

 „Alege să spui nu!” – proiect educativ, având 

drept partener Poliţia Municipiului Paşcani; 

 În colaborare cu CENTRUL DE PREVENIRE, 

EVALUARE ŞI CONSILIERE ANTIDROG IAŞI s-au derulat activităţi precum: „Cum facem faţa 
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tentaţiilor?”, „Cum solicităm ajutorul?”, “Cum ne petrecem timpul liber?”, precum şi 

dezbaterea „ÎN ROMÂNIA, POLITICA ANTIDROG SE FACE PENTRU COPII!”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concursuri, dezbateri, idei proprii, creație 
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Hour of Code 

 

Tabăra de informatică 

 

 

 

 

 

Întâlniri lunare la CoderDojo Iași 

 

- participare la concursuri cu tematică specifică 
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Competiții, spectacole 
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PARTENERI: 

 Consiliul Şcolar al Elevilor 

 Comitetul de părinţi 

 CCD Iaşi – Sucursala Paşcani 

 Clubul Copiilor Paşcani 

 Biblioteca Municipală „Leonard Gavriliu” Paşcani 

 Casa de Cultură „Mihail Sadoveanu” Paşcani 

 Poliţia Municipiului Paşcani 

 Protopopiatul Paşcani 

 Asociaţia Social Filantropică „Lumină şi dar” 

 Asociaţia  ATOR 

 Centrul de Plasament  AGAPE 

 Şcoala Gimnazială Specială Paşcani 

 Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Iaşi 

 Junior Achivement Romania 

 Asociația ADFABER 

 Fundația Comunitară Iași 
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TRASEUL EDUCAŢIONAL

ABSOLVENȚI CLASA a VIII-a, IUNIE 2020 
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LICEUL TEHNOLOGIC E 

CONOMIC 

“NICOLAE IORGA” 

Municipiul Paşcani, Judeţul Iaşi, str. 
Eugen Stamate nr. 12, Cod 

Poştal:705200 

E-mail:  

secretariat.iorgap@yahoo.com 

secretariat@lteniorga.ro 

 

website: https://lteniorga.ro 

Tel/fax: 0232760243 

DATE DE CONTACT 
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